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4.1.3.3. FITXES D’ACTUACIÓ 

 

A continuació, s'estableixen unes fitxes descriptives de les diverses funcions descrites, si bé a 
causa del reduït del personal disponible diverses funcions podran ser assignades a una 
mateixa persona. 
 

Seqüenciació del PLA D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 
 

1. Alguna persona detecta una situació que pot provocar una emergència (foc, emissió de 
gasos tòxics, esfondraments, amenaça de bomba, explosió …) 
 
2. Baixa immediatament al CENTRE DE CONTROL (consergeria) a comunicar la situación 
detectada. 
 
3. L'EQUIP DE CONTROL I COMUNICACIONS (personal de consergeria) comunica 
immediatament la situació al CAP D'EMERGÈNCIA. 
 
4. El CAP D'EMERGÈNCIA va a la sala de professors i dóna les instruccions pertinents a 
l'EQUIP D'INTERVENCIÓ per intentar sufocar l'emergència. 
 
5. El CAP D'EMERGÈNCIA juntament amb L'EQUIP D'INTERVENCIÓ s'adrecen al lloc on s'ha 
produït la situació d'emergència. 
 
6. El CAP D'EMERGÈNCIA valora la el risc de la situació i decideix si evacuar o no. 
 
7. Si el CAP D'EMERGÈNCIA decideix evacuar l'edifici, va al CENTRE DE CONTROL 
(consergeria) i dóna l'ordre que toquin el SENYAL D'ALARMA. 
  
8. L'EQUIP DE CONTROL I COMUNICACIONS (personal de consergeria) dóna el SENYAL 
D'ALARMA (repetits tocs de timbre i sirena) i telefona als bombers i policia i roman al centre 
de comunicacions. 
 
9. Els membres de L'EQUIP D'ALARMA I EVACUACIÓ habiliten les sortides d'emergència, 
avisen les persones que hi ha als llocs on no arriba el senyal d'alarma i ajuden a canalitzar la 
sortida. 
 
10. L'EQUIP DE PRIMERS AUXILIS s'encarregarà de les persones que hagin patit algun dany 
físic mentre no arribin les ambulàncies. 
 
11. Els PROFESSORS que en el moment de l'emergència tenguin alumnes al seu càrrec seran 
responsables de la seva evacuació fins al PUNT DE REUNIÓ. 
 
12. Un cop hagin arribat al punt de reunió, el PROFESSOR farà un recompte i els mantindrà 
agrupats. 
 
13. El PROFESSOR comunicarà al CAP D'EMERGÈNCIA que els seus alumnes hi són tots o si 
n'hi falta algun. 
 


